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Els Maristes indemnitzaran les
víctimes dels abusos sexuals
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A fons

L’embolcall d’un gelat que es
va deixar de vendre el 1993, un
pot de rentavaixelles que costa-
va 28 pessetes o una bossa de
blat de moro fregit de la dècada
del 1960. Aquests són alguns dels
molts plàstics que el Glòria va es-
copir del mar i va deixar repar-
tits per les platges catalanes du-
rant el temporal.

Les fotos, que han corregut
com la pólvora per les xarxes so-
cials, s’han convertit en la prova
més evident del que els científics
i experts han explicat tantes ve-
gades: els envasos de plàstic que
llencem a l’entorn tarden cente-
nars d’anys a desaparèixer, si és
que ho arriben a fer mai.

UN MAR PLASTIFICAT
Les entitats ecologistes adver-
teixen que la situació és espe-
cialment greu al nostre país. Se-
gons Ecologistes en Acció, el
mar Mediterrani és la sisena
gran zona d’acumulació de plàs-
tics del planeta, amb nivells si-
milars als que hi ha en algunes
zones dels oceans com pot ser la
famosa ‘illa de plàstics’ del Pa-
cífic. De fet, un estudi elaborat
per l’ONG WWF diu que en
aquesta regió s’hi arriben a ge-
nerar fins a 24 milions de residus
plàstics, que és com si es tiressin
33.800 ampolles d’aigua de plàs-
tic al mar cada minut.

Com adverteix Mercè Giro-
na, del Centre d’Ecologia i Pro-
jectes Alternatius, una de les
zones més contaminades és la
costa central, entre el Baix Llo-
bregat i el Maresme. L’alta den-

sitat de població, el turisme i l’e-
levat pas de vaixells fa que
aquesta sigui una de les zones
del Mediterrani on “hi ha més
contaminació”. A més, remarca
que amb el temporal Glòria no-
més “hem vist la part més su-
perficial” del problema i que, al
fons marí, s’hi continuen acu-
mulant molts plàstics.

DEURES PENDENTS
A aquesta acumulació de plàstics
s’hi suma un altre factor, ja que en
aquestes comarques també és
on hi ha les pitjors xifres de re-
collida selectiva de tot Catalunya.

Tal com revelen les dades de
l’Agència de Residus de Cata-
lunya, els habitants de les co-
marques de la regió metropoli-
tana de Barcelona només reci-
clen un 38% de les deixalles que
produeixen, lluny de l’objectiu

del 50% que la Unió Europea ha-
via marcat per a aquest 2020.

Això fa que molts materials
que es podrien reciclar acabin als
abocadors o a les incineradores

o, en aquells casos que ni tan sols
es dipositen al contenidor, la
pluja els arrossegui i acabin
anant a parar al mar.

CANVIAR EL MODEL
Però per als experts, el camí no
només ha de ser incrementar la
quantitat d’escombraries que
es reciclen. De fet, Mercè Giro-

na denuncia que, quan es parla
de reciclatge, “sempre es carre-
ga la responsabilitat a les per-
sones”, quan aquesta “és de
l’administració, que deixa que la
indústria i la distribució faci el
que vol”.

Per això, les entitats ecolo-
gistes fa temps que reclamen que
es posi en marxa el sistema de re-
sidu zero, és a dir, que la quan-
titat més gran possible d’envasos
i productes que consumim siguin
reutilitzables, per tal d’augmen-
tar-ne la vida útil, i que els que
no ho puguin ser estiguin fets de
materials que siguin fàcils de re-
ciclar, de manera que es puguin
tornar a incorporar al sistema de
producció.

Un exemple és el projecte re-
WINE, que ha posat en marxa
una prova pilot per recuperar i
reutilitzar les ampolles de vi.

L’epidèmia del plàstic
» El temporal Glòria va retornar a les platges envasos que feia dècades que estaven al fons del mar

» Els ecologistes demanen noves lleis que obliguin a reduir l’ús de plàstics per protegir l’entorn

L’embolcall d’un gelat (esquerra) i un envàs de rentavaixelles (dreta) són alguns dels plàstics trobats a les platges després del temporal. Fotos: Twitter (@mminguez7 i @amontenegro72)

La costa central
catalana és una de
les més contaminades
de tot el Mediterrani

Pau Massip
BARCELONA
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La lupa

per @Modernetdemerda

La resistència

Són quarts de deu del vespre. Vine, nen,
que ens faràs de bufó una estona. Ens
fas riure molt, ets graciosíssim. Acos-
ta’t, seu aquí i explica’ns les teves coses,
digue’ns com és el dia a dia allà a la tri-
bu, què mengeu, com teniu llum a les
nits, quins draps us tapen les vergony-
es. Ens fa molta gràcia el teu accent i la
teva manera de parlar tan subdesen-
volupada. Has vist mai...?
Espera. Mira, això és un
boli, serveix per dibuixar
coses. És per a tu. Desa-te’l
i demà no t'oblidis d'ense-
nyar-lo als teus pares. Ens
fas riure molt, ets gracio-
síssim, torna’ns a dir pilotes.

Són quarts de deu del matí. Vés, nen,
vés cap a casa teva. No et fa vergonya ser
encara per aquí? Ja no ens fas gràcia, ens
fas més aviat pena. Ets ridícul, que no et
veus? Aquest posat de vell setciències,
aquest accent tan profund. Que no us
hem posat escoles per educar-vos? Que
no hem invertit prou per fer-vos perso-
nes? Deixa estar aquest dialecte tribal i
aprèn a parlar la llengua d'una vegada,

la de veritat. Estàs posant en perill la ci-
vilització que tantes morts ens ha costat,
ets una amenaça i un descrèdit pel nos-
tre país. És igual, torna-te'n, agafa el bas-
tó i torna-te’n a la muntanya. No et vo-
lem tornar a veure.

I en dos actes s’escriu la història d’a-
quest estrany i decadent país. De la glò-
ria absoluta al menyspreu i la burla, per-

què la comèdia els fa gràcia fins que els
en deixa de fer. La diversió acaba tan
bon punt intueixen una mínima possi-
bilitat d'esquerda. Temen que se'ls es-
micoli aquest imperi que ja els va néi-
xer esmicolat, i per això de sobte el nen
prodigi ja no els sembla un nen prodi-
gi perquè els ensenya les seves febleses,
les seves vies d'aigua. La maleïda dife-
rència resistent. El nen no és res més

que un avís, i ells es posen en guàrdia.
Perquè com ell n’hi deuen haver molts
més, i junts poden acabar amb l’Espa-
nya que han construït a hòsties.

L’episodi de les pilotes és un episo-
di més, pot semblar menor, però és tre-
mendament revelador. Els dos actes
que hem viscut retraten una part sig-
nificativa d’un país significatiu. Quina

gràcia que ens fas, però no
tornis a parlar d’aquesta
manera. Com hem rigut
amb tu, però per què l'es-
panyol no és la teva llengua.
Torna-la a tocar, però a par-
tir d'ara no siguis tan dife-
rent. Diverteix-nos, però no

em tornis a fer dubtar de la meva for-
ça mai més, miserable.

Montoro és la diferència que els ha
congelat el somriure tota la vida. És el
culpable d'haver-los creuat el cable de
la burla amb el de l’honor. Un nen que
simbolitza la resistència, aquest tur-
ment que no s’acaba. I per això, de la
nit al dia, per a molts les pilotes han
deixat de ser tan bones.

La diversió acaba tan bon punt intueixen
una mínima possibilitat d’esquerda: 

temen que se’ls esmicoli aquest imperi

Se opondrán a la Ley
de Eutanasia. Como hi-

cieron con el divorcio,
el aborto, el matrimonio homosexual.
Luego harán como con esas leyes: la
aplicarán en sus propias vidas cotidia-
nas para ejercer los derechos que na-
cen de ella. Llegarán tarde. Hasta en-
tonces pondrán mil obstáculos.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hoy se me ha rechaza-
do el alquiler de un

piso por ser periodista.
Tal cual. "Porque vuestro sector está
muy mal", me dice. Llevo tres años co-
tizando como autónoma y facturo más
del doble del que era el precio del al-
quiler. Lo que está pasando en Madrid
es intolerable. 

A Catalunya no s'ha
desenvolupat un vot xe-

nòfob populista de mas-
ses com a altres llocs d'Europa, potser
gràcies al Procés (que, entre altres coses,
va matar Plataforma per Catalunya en el
seu moment). Mantenir aquesta situa-
ció ara que el Procés cau en decadència
pinta que serà complicat.

Del total de personal
en activitats de Recerca

i Desenvolupament a Ca-
talunya, un 42% són dones. La pre-
sència de dones en el sistema de re-
cerca s’apropa a l’equilibri a l'inici de la
carrera investigadora, però continua te-
nint dificultats per accedir a llocs de
més responsabilitats.

@angelschacon@AlbertLloreta@SerranoIsmael @Carmen_matas

Els semàfors

Manuel Barbero
La lluita incansable de Manuel Barbero,

pare d’una de les víctimes dels abusos co-
mesos pel professor Joaquín Benítez a

l’escola Maristes Sants-Les Corts, ha do-
nat els seus fruits. L’orde religiós indem-

nitzarà les víctimes de tots els abusos. 
pàgina 8

Ajuntament
El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 31 de
gener el projecte del Bisbat per construir
una residència d’avis a Can Capellanets.
La votació va tirar endavant de forma

ajustada i els veïns tenen decidit que se-
guiran mobilitzats contra el projecte. 

pàgina 10

AMB
El tram de carril bici entre les Corts i
Esplugues que quedava per fer ja s’ha
estrenat. De moment, però, el carril,
responsabilitat de l’AMB, ha quedat a

mitges i li falta la senyalització, cosa que
ha provocat crítiques dels usuaris.  

pàgina 8
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Línia Les Corts no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

La residència del Bisbat sabrà 
divendres si pot tirar endavant1

2
Sant Fruitós i Lluïsos, pròxims 
dos reptes per al Joventut

Quan la vida ja no és vida: la lluita 
per la mort digna fa un pas més

Més diners per als reallotjaments 
de la Colònia Castells

El Districte promou un comerç 
i un turisme responsables

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

Les claus

M’han explicat la història d’una
parella que eren estudiants d’En-
ginyeria agrònoma, treballaven
en unes vinyes, en un poble de
l’Alt Empordà. Un dia decidiren
iniciar el negoci d’una bodega,
més endavant varen comprar un
camp d’oliveres. Vist que als co-
loms els agradava molt la brisa i el
raïm malmès, decidiren comprar
unes gallines per tal d’aprofitar
aquestes deixalles. Ara en tenen
1.500 i en comercialitzen els ous i
també aprofiten la gallinassa per
adobar els camps. A part de l’oli
que treuen de les oliveres, en
aquest camp, per tal de no tirar
pesticides per matar les herbes,
varen comprar unes ovelles. Ara
ja estan munyint les ovelles i amb
l’ajut d’un company de carrera ja
estan produint formatges. Han
posat uns ruscos d’abelles perquè
ajudin a la pol·linització i produir
mel, han tancat un acord amb
IAEDEN per fer Custòdia Agrària,
ajudant a la recuperació de la ter-
rerola, un ocell en perill d’extinció
a Catalunya. També tenen unes
sales on organitzen tasts de vins
amb música, celebracions, festes,
etcètera. Conclusió: aquesta pa-
rella de joves emprenedors no va-
ren esperar a veure qui els podia
donar diners o esperar a rebre
subvencions de fons europeus per
plantar cotó i altres gramínies per
deixar-les podrir al camp sense
recollir, no s’apuntaren a peona-
des i EROS, varen prendre inicia-
tives, varen pencar com mules i
ara recullen els fruits (mai millor
dit) del seu treball. Se’ls hauria de
fer un monument i fer difusió en-
tre la joventut de què han aconse-
guit, perquè en prenguin exemple.
Parella, moltes felicitats!

Emprenedors
per Jordi Lleal

Viralitat
per Xavier Graset

La viralitat del coronavirus fre-
na les ganes d’algunes empreses
de venir a Barcelona pel Mobile
World Congress. Primer va ser la
sud-coreana LG i ara s’ha des-
penjat la sueca Ericsson. Tant se
val que es garanteixi la seguretat
de tothom i que algunes empre-
ses xineses hagin restringit les se-
ves delegacions i extremin totes
les mesures d’higiene i de control.

És la paradoxa que fa topar
dos mons. Els reis de la viralitat,
o en tot cas aquells que ens do-
nen les eines perquè la comuni-
cació i els nostres dies s’hagin gi-
rat com un mitjó, que ens fan ba-
dar davant d’aquell vídeo, aque-
lla ocurrència o aquell missatge
viral, es frenen ara per la virali-
tat d’aquesta forma de grip.

La velocitat, la contrarellot-
ge la tenen ara a la Xina, allà on
construeixen hospitals en deu
dies, que són els que les autori-
tats van estar desoint i amena-
çant el primer metge que va
alertar del coronavirus. És l’of-
talmòleg Li Wenliang, que ara ha
mort a Wuhan, l’epicentre del co-
ronavirus, i que ja al desembre va
alertar dels riscos de la malaltia.
La policia el va investigar perquè
deien que feia córrer falsos ru-
mors. I en canvi era una notícia,

un perill tan cert que se l’ha en-
dut de per vida.

Els cervells tecnològics s’es-
panten davant la por d’allò que
no poden controlar. Certeses,
només volen certeses. Tots en vo-
lem. Infal·libilitats, com la que et
prometen cada vegada que et ve-
nen un nou aparell de telefonia.
Hi confiem la felicitat dels nos-
tres dies i comunicacions. El fi-
lòsof John Locke, al segle XVI, ja
deia que les lleis d’una societat
justa són les lleis de la natura, i
Lluís Solà a Llibertat i sentit, les
seves reflexions sobre la condi-
ció humana (el llibre que ja pot
llegir en la intimitat Pedro Sánc-
hez), entre centenars d’idees,
també parla d’aquesta sobre la
ciència que no coneix la llibertat.
“Estem convençuts que la con-
cepció de l’univers, de l’home i de
la natura a què hem arribat és
unilateral, incompleta i fona-
mentalment desviada, però no en
tenim cap més. És la que ens per-
toca. Només a partir d’aquesta
concepció podem assajar de per-
venir a una mica més de saber i
de precisió.” I aquí som, buscant
precisió i saber, encara que hi
hagi qui es quedi a casa.

Publicat a El Punt Avui

Les millors
perles

L’Audiència Nacional defensa que una empresa pugui descomp-
tar del càlcul efectiu de la jornada dels seus treballadors el
temps que aquests dediquen a esmorzar, prendre un cafè o fu-

mar. Així s’indica en una sentència recent on desestima una deman-
da de CCOO contra Galp, amb qui mantenia un conflicte col·lectiu.

El polèmic presentador i locutor Javier Cárdenas va presu-
mir molt, l'any 2016, d'haver rifat casa seva per recaptar
fons per a una nena que patia una malaltia minoritària.

Ara, però, s'ha sabut que només va donar una quarta part dels
beneficis i es va quedar la resta.

Un pare no signa les autoritzacions de les excursions a la seva
filla perquè estan escrites en català i assegura que no les en-
tén. És el cas de “discriminació lingüística” que ha denunciat

l’associació Hablamos Español a Alacant i que s’ha fet viral a les xar-
xes socials, on els usuaris han titllat la situació de ridícula.

La rampa suposadament accessible d’una escola d’Alcalá
de Guadaíra (Sevilla) es converteix en objecte de mofa.
L’estructura, que havia de facilitar l’accés als alumnes amb

mobilitat reduïda, ha resultat ser una nova barrera per a ells: té
gairebé 60 metres de longitud dividits en set passadissos.

Un home cec recupera la visió després de patir un atropella-
ment. És la història de Janusz Goraj, el polonès que, després
de dues dècades de ceguesa, assegura que ha recuperat la

visió gràcies al cop al cap que es va fer quan el van atropellar men-
tre creuava un pas de vianants.

A les xarxes

@EugeniaLozanoVi: Oscar a la millor pel·lí-
cula per a ‘Parásitos’, la pel·lícula de Bong
Joon-Ho que fa història com la primera cinta
de parla no anglesa a guanyar el premi.

@reporcat: Pedro Sánchez pacta amb
Quim Torra iniciar la taula de governs al fe-
brer, però tanca la porta a un mediador i
a l’amnistia.

#ReunióTorraiSánchez

@carlapuigg_: A aquest pas, al Mobile
World Congress 2020 presentaran el
‘walkie-talkie’ que em van regalar per la
comunió.

#ElMobileEnPerill #Oscars2020
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Les Corts

SOCIETAT4L’Institut Germans
Maristes ha acceptat, just quan
acaba de fer quatre anys de l’es-
clat del conegut com a ‘Cas Ma-
ristes’, indemnitzar les víctimes
dels abusos sexuals que es van
produir en diferents escoles d’a-
questa institució religiosa, tal
com va avançar El Periódico
aquest dilluns. El cas va esclatar
el febrer del 2016 a l’escola Ma-
ristes Sants-Les Corts quan cinc
exalumnes van denunciar que el
professor de gimnàstica Joaquín
Benítez havia abusat d’ells.

Així doncs, els responsables
de l’orde han signat un acord amb
l’associació Mans Petites, creada
per Manuel Barbero, pare d’una
de les primeres víctimes que va
denunciar els fets i l’encarregat
d’exposar tots els abusos come-
sos. La comissió de reparació es
va crear aquest dilluns davant de
notari. L’escàndol destapat per El
Periódico ha permès acumular
durant aquests últims anys 51 de-
núncies policials contra 18 do-
cents, dels quals 12 germans re-
ligiosos, cinc professors i un mo-
nitor de menjador de diferents
col·legis de la ciutat i d’altres lo-
calitats catalanes. També es van
trobar afectats que no van pre-
sentar denúncia.

ACORD ÚNIC
Aquest tipus d’acord és pioner, ja
que és la primera vegada que un
orde religiós accepta indemnit-
zar econòmicament les víctimes
dels abusos sexuals patits en les
seves escoles sense que hi hagi
una ordre judicial que obligui a
fer-ho. 

La comissió de reparació es-
tarà integrada per professionals in-

dependents. N’hi haurà almenys
un designat per la congregació i un
altre que decidirà Mans Petites.
Servirà per entrevistar les 31 pre-
sumptes víctimes que durant
aquest temps han contactat amb
Manuel Barbero per avaluar si els
fets que denuncien i les seqüeles
que presenten són plausibles.

Un cop superat aquest tràmit
es decidirà la indemnització. Es
prendrà com a barem les sen-

tències per abusos sexuals dic-
tades per la justícia espanyola en
l'època recent. Precisament una
d'aquestes sentències és la de
l'Audiència de Barcelona contra
Benítez, que va abusar del fill de
Barbero, entre altres alumnes.
L’Audiència el va condemnar a 21
anys de presó i va establir unes

indemnitzacions de 60.000 eu-
ros per als abusos més greus i de
10.000 per als més lleus. La
quantitat que determini la co-
missió no serà negociable, però
també es podrà considerar que el
relat de la víctima no és plausi-
ble i, en conseqüència, denegar
la indemnització.

“NO CURA TOTA LA FERIDA”
Un cop anunciat l’acord, Barbe-
ro va afirmar que la comissió cre-
ada per valorar els casos i acor-
dar indemnitzacions “no cura
tota la ferida però sí una part”.
“Que allò que va passar sigui re-
conegut per la institució, per a les
víctimes és molt important”, va
dir en declaracions a Ser Cata-
lunya, on va assegurar que
aquest és el millor dia dels qua-
tre anys de lluita que porta pels
abusos de Joaquim Benítez al seu
fill. Barbero va afegir que cal
deixar treballar la comissió amb
tranquil·litat i que no s’han pac-
tat quantitats perquè cada pas és
diferent. “Cap quantitat paga el
que han passat”, va concloure.

Benítez, amb la cara tapada, durant els dies del judici. Foto: Pol Solà/ACN

Els Maristes indemnitzaran les
víctimes dels abusos sexuals

» L’orde religiós arriba a un acord amb Mans Petites, l’associació
creada pel pare d’una de les víctimes dels Maristes Sants-Les Corts

Clubs cannàbics | La Síndica demana canvis en la normativa 
La Síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, ha demanat un canvi normatiu per tal que els

clubs cannàbics estiguin allunyats de qualsevol centre educatiu. La seva petició arriba després
en plena polèmica per l’obertura d’un club d’aquest tipus al carrer  Marquès de Sentmenat.

La xifra econòmica 
es decidirà un cop una
comissió de reparació
hagi fet la seva feina

Cinc milions per fer realitat
les propostes dels veïns

PARTICIPACIÓ4Els veïns de les
Corts ja poden presentar pro-
postes d’inversions als pressu-
postos participatius de Barcelo-
na, que s’han posat en marxa per
primer cop aquest any. En el cas
del districte, l’Ajuntament des-
tinarà fins a cinc milions d’euros
a fer realitat les idees més vota-
des per la ciutadania.

El termini per presentar pro-
jectes es va obrir el passat dia 3
i s’allargarà fins al 17 d’abril. Un
cop se n’hagi fet la valoració tèc-
nica, hi haurà la fase de vota-
cions, del 25 de maig al 7 de juny.

Les propostes han de complir
una sèrie de requisits per poder
ser acceptades en el procés par-
ticipatiu. D’entrada, la inversió
requerida ha d’oscil·lar entre els
50.000 euros i el 30% del pres-
supost total del districte, sense
superar mai els 2 milions d’euros.
Pel que fa al contingut, han d’es-
tar relacionades amb els equi-
paments públics, les infraes-
tructures, el mobiliari urbà i al-
tres qüestions que afectin el con-
junt de la població. En total, el
consistori destinarà 75 milions
d’euros a aquesta iniciativa.

Les Corts i Esplugues ja estan
unides del tot amb carril bici

MOBILITAT4El darrer tram del
carril bici que uneix les Corts
amb Esplugues ja està asfaltat i
en ple funcionament. Es tracta
del camí que passa pel Parc de
Cervantes i que, tot i haver-se in-
augurat, ha estat objecte de crí-
tiques perquè encara no està
acabat del tot, cosa que fa difícil
la circulació en bicicleta, sobre-
tot els dies de pluja.

Si bé els veïns han valorat
positivament que finalment s’hagi
fet aquest tram que quedava pen-
dent, hi ha hagut queixes que cri-
tiquen que la senyalització del ca-

rril no estigui acabada, cosa que
genera confusió. En aquest sen-
tit, tant ciclistes com vianants i co-
rredors lamenten que no s’indiqui
com cal el fet que es tracta d’un ca-
rril bici i no d’un camí qualsevol. 

Sigui com sigui, la unió de Bar-
celona amb Esplugues amb un
trajecte de pocs minuts era un dels
objectius més ambiciosos del pro-
jecte Bicivia. Fer-lo realitat va re-
querir una inversió de prop de 2
milions d’euros. El passat mes de
març es va estrenar el nou carril
bici amb l’excepció del tram que
ja funciona de fa unes setmanes.
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El Jardins de Pedralbes afegeix
Mónica Naranjo al seu cartell

FESTIVAL4Mónica Naranjo ac-
tuarà el 4 de juliol a la 8a edició
del Festival Jardins Pedralbes.
La cantant catalana ha estat
l’última confirmació del festival,
que arrencarà el 5 de juny amb
un concert de Loquillo.

La carrera musical està a
punt d’arribar als 25 anys.  La
cantant, nascuda a Figueres el
1974, va començar  a fer-se un
nom amb el disc ‘Mónica Na-
ranjo’ (1994). La seva trajectò-
ria va continuar amb ‘Palabras
de Mujer’ (1997), ‘Minage’
(2000), ‘Chicas Malas’ (2001),
‘Tarántula’ (2008), ‘MN 4.0’
(2014) i ‘Lubna’ (2016). Tots
discos d’estudi.

Al llarg de la seva carrera Na-
ranjo ha destacat per la seva veu
potent i la seva marcada perso-
nalitat. Ha acumulat una cin-
quantena de discos en directe,
recopilatoris, senzills i col·labo-
racions amb músics com ara
Luciano Pavarotti, Mina, Ra-
phael o Rocío Jurado. Les seves
vendes superen la barrera dels
deu milions de discos. 

Alguns dels artistes més
destacats que passaran per la
pròxima edició del Jardins de
Pedralbes són els de Patti
Smith, Madness, Loquillo, Ja-
mes Blunt, Manel, Bryan Ferry,
Amaia, Alan Parsons, Rozalén
i Diana Ross.

URBANISME4El plenari munici-
pal del passat 31 de gener va donar
llum verda a la construcció de la re-
sidència d’avis que promou l’Ar-
quebisbat a la confluència dels ca-
rrers Remei i Galileu, on hi ha l’an-
tic convictori (Can Capellanets).

El projecte, que fa temps que és
motiu de polèmica per l’oposició de
la plataforma veïnal Salvem el Pa-
trimoni de les Corts, va rebre el vis-
tiplau amb els vots favorables dels
dos partits que formen el govern
municipal (Barcelona En Comú i el
PSC) i Barcelona pel Canvi, men-
tre que ERC, Junts per Catalunya,
el PP i Ciutadans es van abstenir. 

Durant el Ple, la regidora d’Ur-
banisme, Janet Sanz, va defensar
el projecte perquè l’últim disseny
inclou “una reducció del sostre en
més de 500 metre quadrats”. Sanz
també va voler remarcar el canvi
d’ús respecte del projecte inicial, ja
que la residència, inicialment, ha-
via de ser per a professors però es
va fer una modificació per tal que
sigui per a gent gran. 

“MENyS DEL 50% DE VOTS”
Un cop aprovada la construcció de
la residència, des de la plataforma
Salvem el Patrimoni de les Corts
denuncien que el projecte ha tirat
endavant “amb menys del 50% de
vots favorables” i recorden que, a

banda del rebuig dels veïns del ba-
rri, la FAVB i SOS Monuments

també s’oposen al projecte per
“l’agressió urbanística” que su-
posa. Els seus arguments tenen a

veure amb l’alçada i el volum del
futur edifici i amb el “menysteni-
ment del patrimoni existent i la
destrucció dels jardins protegits”. 

D’altra banda, des de la pla-
taforma també denuncien que el
consistori encara no els ha fet arri-
bar uns documents amb infor-
mació sobre el projecte que hau-
rien d’haver rebut abans de la vo-
tació al Ple. Per tot plegat, tenen
previst organitzar noves mobilit-
zacions contra el projecte el prò-
xim mes de març.

Per la seva banda, dels del
Districte defensen que “el pla ge-
neral anterior permetia fer una re-
sidència de sis pisos i s’ha acordat
amb l’Arquebisbat una reducció de
dues plantes” i que “la part sobre
protecció patrimonial que està
documentada no es podrà tocar”.

El Ple va aprovar el projecte el 31 de gener. Foto: Blanca Blay/ACN

Llum verda a la residència de
l’Arquebisbat a Can Capellanets

UN ADVOCAT
CONTROVERTIT

4Salvem el Patrimoni de les
Corts ha fet públic que el Bis-
bat hauria contractat l’ad-
vocat Carlos Rey per nego-
ciar amb les entitats, però
aquestes van rebutjar-ho.
Rey va ser el jutge militar del
tribunal que va signar la
pena de mort contra Salva-
dor Puig Antich. El Bisbat no
s’ha pronunciat al respecte.
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4Una posada en escena futu-
rista a l’espai Roca Barcelona Ga-
llery va servir per donar la ben-
vinguda a les prop de dues-cen-
tes persones que van participar
en la trobada anual de l'Espai
d'Inclusió del Districte de les
Corts, que es va fer el passat 30
de gener. Un acte que va aplegar
empreses, entitats i associacions
de diferents àmbits, universitats
i les entitats de persones amb
discapacitat de les Corts i que va
servir per repassar els principals
projectes de l’any 2019. 

Durant sis anys, el Districte
ha apostat per seguir fent de les
Corts un territori referent en la
inclusió de les persones amb
discapacitat, i perquè aquest si-
gui un eix estratègic i transver-
sal en tota la seva acció. En
aquest sentit, el regidor Xavier
Marcé va destacar en la seva in-
tervenció que el govern vol “con-
tinuar i potenciar la tasca de
sensibilització de l’Espai d’In-
clusió i incorporar nous col·lec-
tius vulnerables o en risc d’ex-
clusió social”. També, va assen-
yalar que l’objectiu és treballar
perquè les Corts sigui un Territori
Socialment Responsable (TSR) i
“aquest treball s’ha de realitzar
de forma conjunta des del sec-
tor públic i el privat, des de l’A-
juntament i amb la participació
de les entitats, empreses, asso-
ciacions i les universitats del te-

rritori que poden aportar molt
en l’àmbit de la inclusió”.

REPÀS ALS PROJECTES
En el marc de la trobada, que en-
guany celebrava la 6a edició, s’ha
fet un repàs dels projectes des-
envolupats al llarg del 2019 i s’han
apuntat els nous reptes que es vo-
len assolir. Així doncs, el públic va
poder cantar amb el grup Botó
Màgic, format per persones adul-

tes amb discapacitat intel·lectual
de la Fundació Aspasim, que en-
dinsen a alumnes d’educació in-
fantil en un món de fantasia mit-
jançant contes inclusius. 

Tot seguit, es va presentar el
resultat de la primera edició de la
Cursa d’orientació inclusiva per a
persones adultes al Parc de Coll-
serola, on participen persones
de diferents centres formatius i
ocupacionals. L’activitat està or-
ganitzada pels districtes de les
Corts i de Sarrià – Sant Gervasi,
amb la col·laboració de les asso-
ciacions Joc Viu, Nova Fita i As-
sociació Esportiva BCN. Seguint

amb l’esport, es va recordar l’èxit
de la cursa solidària En marxa per
a la paràlisi cerebral d’enguany, on
nens i nenes, joves i adults, per-
sones amb i sense discapacitat
formen part d’aquesta activitat
que vol donar visibilitat al col·lec-
tiu i avançar cap a una societat
més igualitària i justa. A més, en-
guany la cursa va estar amenit-
zada pels grups de batucada in-
clusiva Reperkutim i Paideia, amb
la presència també del gegant
Normag. Aquest gegant és el pri-
mer de Catalunya amb discapa-
citat intel·lectual, construït amb
materials ultralleugers i amb un
disseny adaptat perquè el pu-
guin portar persones amb disca-
pacitats intel·lectuals i físiques. En
Normag no es va voler perdre la
Trobada d’Inclusió i estava plan-
tat a la porta del Roca Gallery per
poder veure’l de ben a prop. 

Els cuiners Hermanos Torres i
els alumnes de l’Escola Moragas
també van prendre l’escenari per
presentar el seu Receptari Inclu-
siu, un llibre de receptes senzilles
representades amb pictogrames,
fotografies i altres recursos gràfics
per fer-lo més accessible a tot ti-
pus de públic,  i amb text senzill
i imprès de manera interactiva per
a fer-ho accessible per a persones
amb ceguesa. D’altra banda, l’ac-
te va acollir la presentació en so-
cietat del nou Grup motor de tu-
risme i comerç socialment res-

ponsable i inclusiu de les Corts,
format tan sols una setmana
abans, amb l’objectiu de crear
una visió compartida entre els
principals operadors turístics i
comercials i el Districte per defi-
nir les Corts com a territori inclu-
siu, econòmic i mediambiental-
ment responsable.

Pels més tradicionals, l’Ate-
neu de Fabricació de les Corts va
mostrar jocs de taula accessibles

i inclusius creats per a persones
amb discapacitat. Un dòmino o
un parxís molt especials, on el tac-
te té molt protagonisme i deter-
minarà qui guanya.  

I, finalment, es va fer una
menció especial per les joves
gimnastes del Club Esportiu Je-
roni de Moragas que, després de
quedar campiones de Catalunya,
el proper 21 de març prendran
part en els Campionats d’Espan-
ya de gimnàstica rítmica.

TURISME I COMERÇ
“Turisme i comerç socialment res-
ponsable i inclusiu de les Corts” és

el nou grup motor de treball que
té com a objectiu promoure ac-
cions que contribueixin a fer de les
Corts un territori més inclusiu,
econòmic i mediambientalment
responsable. El grup motor el for-
men representants de centres co-
mercials (l’Illa, El Corte Inglés) ei-
xos comercials de proximitat (Eix
Sants – les Corts i Les Corts Comerç
08028), hotels (Hotel Melià i NH) i
empreses del sector (Mullor S.A.).
De l’àmbit municipal participen a
més del Districte, la Direcció de Tu-
risme, la Direcció de Comerç i
l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat. Alineant-se amb
els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible, ODS 17 de les Na-
cions Unides i en línia amb l’aposta
i el compromís de Barcelona amb
l’Agenda 2030, el Grup Motor vol
crear una aliança estratègica entre
actors públics i privats per tal de
dur a terme accions que generin
valor compartit al districte i el veï-
nat, i el consolidin com a espai de
referència en l’àmbit del turisme i
el comerç responsable i inclusiu. Li-
derar i consolidar el projecte d’in-
clusió en el districte permetrà es-
devenir un territori socialment
responsable de referència per a la
ciutat, que sigui reproduïble en el
context local i internacional. Aviat
es definirà un primer Pla d’Acció
pel Districte de les Corts com a Te-
rritori Socialment Responsable
pel període 2020-2023.

Consolidant la inclusió
» Prop de 200 persones van assistir a la sisena edició de la Trobada d’inclusió de les Corts

» L’acte va servir per revisar els projectes del 2019 de l’Espai d’inclusió i per apuntar els nous reptes 

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

La sisena edició de la Trobada d’inclusió de les Corts es va celebrar a l’edifici Roca Barcelona Gallery. Fotos: Districte

Barris al dia

L’Espai d’Inclusió
celebrava la 
sisena trobada

L’objectiu era fer 
repàs de projectes 
i nous reptes
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veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

Algunes entitats celebren que l’Hermitage no es faci a la Barceloneta i d’altres ho critiquen

El museu de la discòrdia
CULTURA/ Després d’un debat que ha
durat anys, la nova bocana del Port, ubi-
cada a la Barceloneta, en principi no serà
la seu d’una franquícia del museu rus de
l’Hermitage. Aquesta notícia, que l’Ajun-
tament va anunciar el passat 27 de gener,
va generar reaccions oposades entre les
entitats veïnals de la zona.

La Plataforma per un Port Ciutadà, in-
tegrada per un gran nombre d’aquestes
entitats, va celebrar aquesta decisió i va
considerar que els quatre informes tècnics
encarregats pel consistori (i que van mo-
tivar la decisió de no acollir el museu) els
donaven la raó. Aquests documents, se-
gons va dir la plataforma en un comuni-
cat, “treuen els colors a un projecte que
formalment i en molts aspectes és un au-
tèntic nyap”. Tanmateix, el mateix text as-
senyala diversos aspectes que les entitats
consideren que no queden prou reflectits
en els informes.

Pel que fa a l’informe de mobilitat, les
entitats veïnals contràries al museu des-
taquen el fet que el projecte “no contem-
pla la greu situació de saturació en els
accessos a la zona”. Quant a l’informe
sobre model cultural, afirmen que corro-
bora que “no hi ha cap projecte cultural ni
museístic al document inicialment apro-
vat pel Port”, i apunten que aquest en re-
alitat busca “legitimar un potent negoci
de restauració”. En referència a l’informe
sobre viabilitat econòmica, recorden que
“el projecte no seria sostenible per si sol a
mitjà termini”. Per últim, sobre l'informe
urbanístic, lamenten que troben a faltar
algunes irregularitats assenyalades per la

plataforma anteriorment, com ara “la re-
ferida a l'ús no portuari d'àrees guanyades
al mar per abocament de terra”. A més,
posen de manifest altres arguments, entre
els quals destaca “el fet que el 80% del fi-
nançament vingui d'un fons d'inversió im-
mobiliària establert a Luxemburg, amb
800 habitatges a l'àrea de Barcelona i 150
a la Costa Brava”. 

VEUS FAVORABLES A L’HERMITAGE
Tot i que són moltes les entitats que s’han
sumat a les crítiques al projecte de l’Her-
mitage -i que, per tant, han celebrat la de-
cisió de l’Ajuntament-, també n’hi ha que
defensaven una posició contrària. En

aquest sentit, la plataforma Més Cultura
per a Barcelona, que inclou l’Associació de
Veïns de la Barceloneta, s’ha mostrat sem-
pre a favor del museu i, en un comunicat,
ha lamentat “el veto imposat per l’Ajunta-
ment”. També ha recordat que els infor-
mes tècnics “no són vinculants” i ha
denunciat que responen a la voluntat del
consistori “de trobar arguments que justi-
fiquin el rebuig que han tingut sempre al
projecte”, basat en “prejudicis ideològics”.

CONSTERNACIÓ/ La junta i el personal de la FAVB i de
la revista Carrerhan mostrat la seva consternació i el seu
condol per la mort de David Caminada, el periodista que
treballava a l’Ajuntament de Barcelona i feia de professor
a la Universitat Pompeu Fabra. Caminada era parella de
la també periodista Cristina Palomar, companya de l’as-
sociació, i va morir el 22 de gener als 52 anys, en no su-
perar les ferides provocades per un apunyalament que
va patir el dia 20 quan sortia de la feina.

Un jove de 29 anys i de nacionalitat sueca va apun-
yalar Caminada en un carrer proper a la plaça Sant Jau-
me. A causa d'això, el periodista va ser traslladat en estat
crític a l'Hospital Clínic i, després de ser intervingut, va pas-
sar a la Unitat de Cures Intensives. Malgrat els esforços dels
metges, no va ser possible salvar-li la vida.

El treballador de l'Ajuntament no va ser l'única vícti-
ma que va provocar l'assassí aquell dia: abans, el criminal
ja havia matat un altre home i una dona. A banda, tam-
bé havia robat una motocicleta. L’home va ser detingut
després d’atacar Caminada, ja que els companys de fei-
na de la víctima el van interceptar i van avisar la Guàrdia
Urbana. El dia 23, el jutjat d’instrucció número 19 de Bar-
celona va acordar presó provisional, comunicada i sen-
se fiança per a l’arrestat.

Condol del moviment veïnal 
per l’assassinat de David Caminada SALUT/ El pas del temporal Glòria per la ciutat va causar

nombrosos desperfectes, també en estructures d’amiant.
En aquest sentit, un cop superada la borrasca, la comis-
sió contra l’amiant de la FAVB va alertar que algunes teu-
lades o jardineres antigues, fetes d’aquest material, s’ha-
vien desprès, trossejat o trencat a causa de les fortes ven-
tades i pluges.

La comissió va recordar, en un comunicat, que es trac-
ta d’un “element altament cancerigen”, de manera que el
mínim contacte o exposició suposa un perill per a la sa-
lut. Per tant, en el mateix text, va recomanar als veïns i veï-
nes que es trobessin “qualsevol desperfecte de fibrociment”
que avisessin a la Guàrdia Urbana o truquessin al 112 en
lloc de manipular-lo, ja que aquesta feina l’han de realit-
zar únicament empreses especialitzades.

El temporal Glòria afecta
estructures fetes d’amiant

La plataforma Més 
Cultura, que inclou l’AV
Barceloneta, lamenta la
decisió de l’Ajuntament
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SALUT/ La plataforma Stop 5G va
alertar dels riscos per a la salut
que comporta aquesta nova tec-
nologia el passat 16 de gener, en
una xerrada informativa celebrada
a la FAVB i amb el suport d’Ecolo-
gistes en Acció. Des de la platafor-
ma, demanen a les administra-
cions que obrin un debat públic i
que escoltin els científics experts en
el tema abans d’implantar el 5G.

Precisament, aquesta xerrada es
va fer el mateix dia que un article
contrari al 5G, en el qual es deia que
aquesta tecnologia “no és innòcua”,
va desaparèixer del web de l’Ajun-
tament. Tot plegat, a les portes
d’un Mobile World Congress que
tindrà el 5G com a protagonista.

Stop 5G alerta dels
riscos d’aquesta
tecnologia 

URBANISME/L’Ajuntament comprarà final-
ment les casetes del carrer Encarnació, a
Gràcia, després d’arribar a un acord amb la
propietat. En total, el consistori haurà de
gastar-se 7,4 milions d’euros en aquesta
operació: 6 milions per a la compra de les ca-
setes i 1,4 en una indemnització a la família
propietària, necessària per deixar sense
efecte la llicència que en el seu moment es
va concedir per començar les obres. A
banda, la propietat ha retirat el contenciós
administratiu que va interposar contra el
procés de catalogació de l’alzina. 

Aquest anunci va arribar a mitjans de
gener, després de mesos de lluita veïnal per
salvar les casetes i convertir-les en equipa-
ments. Ara, l’Ajuntament hi vol construir una
escola bressol, alhora que hi ha damunt la

taula l’opció de fer-hi pisos socials. La plata-
forma Salvem l’alzina, a través de les seves
xarxes socials, ha celebrat l’acord entre el
consistori i la propietat com “una nova fita
assolida”, però també ha recordat que en-
cara queda “molta feina” a fer. En aquesta
línia, des de l’entitat han deixat clar que es-
taran molt a sobre del procés i han reclamat
que els veïns hi puguin participar.

Davant de la pressió veïnal, la clau que el
govern municipal va trobar per aconseguir
l’expropiació de les casetes d’Encarnació va
ser la catalogació de l’alzina bicentenària
que hi ha al jardí de la parcel·la on estan ubi-
cades. Aquest fet va permetre que s’atures-
sin les obres d’enderrocament de les cases
que la propietat volia dur a terme amb l’ob-
jectiu de poder-hi construir pisos. 

Victòria veïnal: l’Ajuntament 
comprarà les casetes d’Encarnació

POBRESA/ L’Aliança contra la Po-
bresa Energètica (APE) va oferir, el
22 de gener a la FAVB, un assesso-
rament col·lectiu sobre drets i ser-
veis bàsics. La convocatòria anava
adreçada, sobretot, a aquelles per-
sones que tenen deutes d’aigua,
llum o gas que no poden pagar, o
que es veuen obligades a viure com
a ocupes sense els subministra-
ments bàsics. 

Segons va informar l’APE a les
seves xarxes socials, a l’acte es
van detectar “nous casos que pa-
teixen l'abús de les subministra-
dores”. Per aquest motiu, l’entitat
va anunciar que oferiria un nou as-
sessorament col·lectiu a la seu de
la FAVB el dia 5 de febrer.

L’APE assessora
sobre serveis
bàsics a la FAVB

IGUALTAT/ El Casal Mas Guinardó
va acollir, el 23 de gener, una xe-
rrada sobre construcció del poder
popular i polítiques feministes,
organitzada per  l’espai de debat
El Garrofer amb el suport de l’As-
sociació de Veïns i Veïnes Joan Ma-
ragall del Guinardó. 

L’acte, que va funcionar com
un intercanvi d’experiències entre
les diverses assistents, va comptar
amb la presència d’algunes acti-
vistes de moviments locals. D’altra
banda, també hi va participar una
militant de Ciudad Futura, un par-
tit polític creat a Rosario (Argenti-
na) l’any 2013, que va sorgir de la
fusió de dos moviments socials de
la mateixa ciutat.

Xerrada sobre
polítiques feministes
al Mas Guinardó

Els veïns de la Dreta de l’Eixample volen
que el Taller Masriera sigui per al barri

EQUIPAMENTS/ La reobertura
del Taller Masriera, tancat des de
l'any 2009, continua sent una de
les lluites de l’Associació de Veïns
i Veïnes de la Dreta de l’Eixample
i altres associacions, que el vol-
drien convertir en un teatre i en
un espai per a les entitats. Men-
trestant, la Fundació Pere Relats,
que es dedica al sector de les resi-
dències per a gent gran i que és
l’actual propietària de l’edifici, el
vol vendre per poder tirar enda-
vant la construcció d’una nova re-
sidència al carrer Llacuna del
Poblenou. 

El president de l'entitat de la
Dreta de l'Eixample, Jaume Arti-
gas, explica que l'objectiu dels
veïns és que l’Ajuntament impulsi
un projecte per convertir l’edifici
“en un ateneu on, d’una banda, hi
hagi un teatre i, de l’altra,  sigui un
casal per a les entitats”. Els col·lec-
tius a favor d'aquesta proposta es
van agrupar al voltant de la Plata-
forma Masriera i, fa temps, van fer
públic un manifest que demana
“fer renéixer un espai emblemàtic
a hores d’ara en desús” que ha
acabat “desballestat, malmès,
abandonat i ennegrit a causa de
la pol·lució”, mentre que al no-
vembre van organitzar una jor-
nada reivindicativa per seguir
pressionant. Artigas també ex-
plica que la voluntat dels veïns és
que, si el projecte tira endavant,
tingui “una gestió cívica, no com
l’actual model de la casa Elizalde
que no crea sinergies”. 

Per la seva banda, el gerent de
la Fundació Pere Relats, Raimon
Serrallonga, explica que tenen

"signada una opció de compra
amb un privat, però caduca els
primers mesos d’aquest any" i re-
coneix que no saben si s'execu-
tarà. Pel que fa a l’opció que
l’Ajuntament compri l’edifici, tot i
que hi ha hagut converses, Serra-
llonga no hi veu “un interès de ve-
ritat” i afegeix que potser el
consistori espera que es tanqui la
venda a un privat per exercir el
dret de tempteig.

UN EDIFICI AMB HISTÒRIA
El Taller Masriera és un edifici d’es-
til neoclàssic construït el 1882 i
dissenyat per l’arquitecte Josep

Vilaseca i Casanovas, un dels més
reconeguts de l’època. És una rè-
plica d’un temple romà i està pro-
tegit com a Bé Cultural d’Interès
Local. La història que hi ha al da-
rrere és la dels pintors i joiers
Josep i Francesc Masriera. Artistes
i mecenes, van convertir l’edifici
en un taller d’orfebreria i pintura.
El 1912, Lluís Masriera, fill de
Josep, el va reconvertir en un tea-
tre, que es va inaugurar el 1933.
Durant la Guerra Civil, la Generali-
tat republicana va confiscar-lo i,
després, el règim franquista el va
cedir a una congregació religiosa. 

La Fundació Pere
Relats, actual 
propietària, vol
vendre l’edifici



| 16
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CELEBRACIÓ4El mes de fe-
brer, un cop superada la res-
saca de Nadal i amb el gener
oblidat, és sinònim de Carnes-
toltes. Un clàssic d’aquesta tra-
dicional festa és la Rua de Car-
nestoltes que se celebra al dis-
tricte i que aquest any comp-
tarà, per primer cop, amb la
participació de l’eix comercial
Sants-Les Corts.

La rua se celebrarà el pròxim
dissabte 22 de febrer i des de
l’eix comercial organitzaran una
comparsa, per la qual ja fa dies
que van començar a buscar
gent que hi vulgui participar i

que tingui ganes de passar-s’ho
bé. L’entitat obsequiarà amb
un regal totes les persones que
s’apuntin a la comparsa.

Així doncs, la rua es posarà
en marxa a les cinc de la tarda
des de la plaça Comas, on hi
haurà la plantada de compar-
ses i farà un recorregut que
passarà pels carrers Joan Güell,
Evarist Arnús, Galileu, Europa,
Anglesola, Numància i acaba-
rà a la plaça Can Rosés. 

D’altra banda, amb la cele-
bració de Sant Valentí d’a-
quest divendres, des de fa uns
dies diversos comerços asso-
ciats de l’eix estan oferint, tal
com acostumen a fer cada
anys, diverses promocions per
tal que els seus clients més fi-
dels en puguin gaudir. 

Una imatge de la rua de Carnestoltes de l’any passat. Foto: Districte

L’Eix Sants-Les Corts, a la rua 
de Carnestoltes per primer cop

Les Corts Comerç 08028 | L’entitat celebra tres anys
L’associació de comerciants Les Corts Comerç 08028  va celebrar fa poques setma-
nes el seu tercer aniversari. L’entitat va néixer amb l’objectiu de contribuir al desen-

volupament del comerç local i per promoure nous espais per impulsar projectes.

La rua es farà 
el dissabte 22
de febrer i arrencarà
des de la plaça Comas

El comerç de la ciutat 
promou la sostenibilitat

MEDI AMBIENT4El comerç lo-
cal barceloní promou cada any
accions per protegir el medi am-
bient i fer una ciutat més res-
pectuosa amb la salut de les
persones i l’entorn. 

Aquestes actuacions s’em-
marquen en el Compromís Ciu-
tadà per la Sostenibilitat 2012-
2022, un document que fomen-
ta valors com l’ús racional dels
recursos o la corresponsabilitat
en la preservació del medi am-
bient. Les associacions de co-
merciants que s’hi han sumat
elaboren un Pla d’Acció anual en

què estableixen els seus objectius
i els passos per aconseguir-los. Al
districte, s’hi han sumat tres
entitats: l’Associació de Comer-
ciants i Empresaris El Cor de Les
Corts, Sants-Les Corts Eix Co-
mercial i l’Associació Les Corts
Comerç 08028.

Entre les accions que es van
dur a terme al llarg del 2019, des-
taquen les  botigues que van
repartir petites cantimplores
reutilitzables entre els seus
clients o les que es van sumar a
un projecte europeu sobre mo-
bilitat urbana sostenible. 

línialescorts.cat

Comerç
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FESTIVITAT4S’acosta el 14 de fe-
brer, el dia de Sant Valentí, que
arreu del món és el patró dels en-
amorats. Tot i que a Catalunya el
Dia dels Enamorats se celebra el
23 d’abril, coincidint amb Sant
Jordi, cada cop és més habitual
veure com les parelles es fan re-
gals i organitzen cites i sopars ro-
màntics el 14 de febrer. 

Però quin és l'origen d'a-
questa celebració? Tothom co-
neix la llegenda de Sant Jordi i,
en canvi, poca gent sap que da-
rrere de Sant Valentí també hi ha
una llegenda que es remunta a la
Roma del segle III. Si bé exis-
teixen diverses versions d’a-
questa història, n’hi ha una que
s’ha popularitzat més pel seu
component romàntic. 

Diu la llegenda que l’empe-
rador Claudi II va prohibir als jo-
ves soldats contraure matrimo-
ni, ja que creia que els solters
lluitaven millor perquè no tenien
lligams emocionals. En aquest
context, Valentí, un metge que
s’havia fet sacerdot, va conside-
rar que es tractava d’una norma
injusta i va començar a casar els
soldats amb les seves parelles en
secret. Quan l’emperador es va

assabentar d’això, va ordenar
empresonar-lo, per després mar-
tiritzar-lo i acabar-lo matant el 14
de febrer de l’any 269.

L’INICI D’UNA TRADICIÓ
No va ser fins al segle V, però,
que la llegenda va passar a ser
una festivitat i el 14 de febrer es
va incloure en el calendari litúr-
gic tradicional, d’on va ser eli-
minada el 1969. Tot i això, la
gent no va poder oblidar una fes-
ta que s’havia celebrat durant
uns quinze segles. 

A més, cal tenir en compte
que, durant la segona meitat
del segle XIX, Sant Valentí va
prendre una nova dimensió grà-
cies a l’empresària estatuniden-
ca Esther Howland, que va cre-
ar les targetes de felicitació co-
negudes com a Valentines. Això
va marcar l’inici de la tradició de
fer regals a la persona estimada
cada 14 de febrer, un costum que
va guanyar popularitat al llarg
del segle XX i que avui dia ja ha
esdevingut internacional. Per
això, en aquestes dates, no poden
faltar els rams de flors, les caixes
de bombons, les reserves a res-
taurants i molts altres detalls.

Per què celebrem Sant Valentí?
» Darrere d’aquesta festa hi ha una llegenda que es remunta a la Roma del segle III

» La tradició de fer regals a la persona estimada va néixer durant la segona meitat del segle XIX
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Esports

La llarguíssima aturada hivernal
de l’hoquei herba encara ja els
seus últims dies. Els dos sèniors
del Polo, doncs, compten enrere
les hores que falten per comen-
çar la segona volta de les seves
respectives lligues.

El femení serà el més matiner
a tornar a la competició; l’equip
de Fabrizio Demarchi, flamant
campió de la Supercopa de Ca-
talunya (als shoot-outs contra el
Junior), s’estrenarà en la segona
meitat de la Divisió d’Honor re-
bent l’Atlètic Terrassa diumenge
a dos quarts d’una del migdia. Les
de Pedralbes són terceres amb 16
punts, lluny de les dues primeres,
però encapçalen una duríssima
batalla per la tercera plaça a la
qual també aspiren el Junior,
l’Egara i el CD Terrassa.

TORNA EL TOP HOCKEy
Pel que fa al primer equip mas-
culí, caldrà esperar fins al cap de
setmana de la setmana que ve
(diumenge 23) perquè els de
Roger Pallarols comencin la se-
gona volta, també a l’Eduardo
Dualde, amb un partit contra la
Real Sociedad de Tenis.

Abans, però, l’RCP afrontarà
el Top Hockey Barcelona, entre
demà i diumenge. Les instal·la-
cions del club seran l’escenari de
la competició, de caràcter amistós
però d’un altíssim nivell, que re-
unirà la Real Sociedad de Tenis,
l’Atlètic Terrassa, el Gantoise,
l’RRC Brusel·les i el Tilburg.

El sènior femení va guanyar la Supercopa de Catalunya. Foto: RCP

Tornada a la feina: els sèniors
del Polo encaren la segona volta

» El sènior femení es posarà en marxa rebent l’Atlètic Terrassa
» El redebut del masculí serà el diumenge de la setmana que ve

El Joventut liquida els Lluïsos
en un excel·lent últim quart

La quinzena victòria
del curs ja és al sarró.
El Joventut d’Alfred
Benages continua

sense fallar i va guanyar el partit
de diumenge passat contra els
Lluïsos (50-38) en un enfronta-
ment que no s’acabaria decantant
fins als darrers 10 minuts. A l’i-
nici del darrer quart, el resultat
era de 33-29, però un 17-9 favo-
rable a les cortsenques va des-
equilibrar el matx.

La millor jugadora del partit
va ser la visitant Giulia Varona,
però el Joventut va imposar la

seva força col·lectiva perquè el
derbi de la ciutat no s’escapés.

La Primera Categoria s’atu-
rarà aquest cap de setmana (co-
incideix amb la celebració del
Carnestoltes), de manera que les
de Benages tindran uns dies ad-
dicionals per preparar l’enfron-
tament de la divuitena jornada
(però que serà el dissetè per a les
cortsenques, que encara tenen un
partit pendent) contra el CB Gra-
nollers, el tercer classificat. Els
dos equips es veuran les cares a
la capital del Vallès Oriental el
dissabte de la setmana que ve.

Gran partit de l’Handbol
Manyanet a Sant Feliu
Remuntada a Sant Fe-
liu per guanyar el ter-
cer partit de forma
consecutiva. L’Hand-

bol Manyanet ha recuperat la
tercera posició a la classificació
després de la treballada victòria
que va aconseguir a la pista del
CH Sant Llorenç (33-34).

El matx a la capital del Baix
Llobregat va tenir un nom propi:
el d’Ignacio Román, autor d’11
gols, i que juntament amb Anto-
nio González, que va aportar vuit
dianes més, van portar el pes
ofensiu dels cortsencs, que no van

dominar el marcador en cap mo-
ment abans del minut 52 de l’en-
frontament. Un espectacular par-
cial de 4-8 va permetre que el
Manyanet tornés del pavelló An-
drei Xepkin amb la victòria.

L’objectiu dels pròxims par-
tits, doncs, serà mantenir aques-
ta inèrcia positiva en les setma-
nes que han de venir. L’equip, a
més, jugarà els dos pròxims par-
tits davant l’afició, al pavelló de l’I-
lla; el primer d’aquests serà
aquest dissabte contra l’AEH les
Franqueses i el següent contra el
filial de l’Handbol Esplugues.

Victòria de prestigi 
de l’UBAE a Castelldefels

Tres punts de presti-
gi en una de les pistes
més dures de la lliga.

L’UBAE va sumar la tercera vic-
tòria consecutiva dissabte passat
a Can Vinader, la pista del CCR
Castelldefels (3-5). 

El triomf, a més, va arribar
després que els verds es veiessin
obligats a remuntar els dos gols
que els locals van aconseguir
abans del minut 10. Els ma-
muts, però, van aconseguir com-

pletar la remuntada abans del
descans i van marcar el gol de la
tranquil·litat quan només s’ha-
vien jugat quatre minuts del se-
gon període.

Aquest diumenge a dos
quarts de dues de la tarda, l’U-
BAE rebrà el CFS Molins 99
(un dels dos equips contra els
qui ha perdut), mentre que la
darrera visita del mes de febrer
serà una setmana més tard, a la
pista de l’FS Olesa.

Atletisme | Tot a punt per a una Mitja Marató de rècord
23.000 atletes es posaran a prova en la 30a edició de la Mitja Marató de Barcelona,
que es disputarà aquest diumenge. Aquesta xifra de participants és un rècord, com

també ho seran la participació de runners femenines i de corredors estrangers.

Pau Arriaga
PEDRALBES
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Passejar pels barris i carrers de Barce-
lona de manera tranquil·la i segura és
un dels majors valors de la capital ca-
talana. I és que podem assegurar,
sense por d’equivocar-nos, que la Ciu-
tat Comtal és una de les ciutats més
segures del món on els actes violents
i delictius al carrer són, afortunada-
ment, bastant esporàdics.

No obstant, per pocs que siguin,
existeixen. Robatoris amb intimidació,
amenaces de tot mena, baralles amb
presència o no d’armes blanques, o
l’execrable violència masclista són
presents a Barcelona per poc que ens
agradi, i fa la sensació que, a més, hi
són més sovint últimament. 

Per aquesta raó, la demanda i l’inte-
rès per part de la gent de tenir conei-
xements d’autodefensa i de disposar a
prop seu de gimnasos especialitzats en
sistemes de defensa personal és cada
cop més elevada. 

A la ciutat de Barcelona, tenim De-
fensa Personal KM, la primera em-

presa especialitzada en l’ensenya-
ment del Krav Maga, un dels sistemes
de defensa personal més fàcils i intu-
ïtius d’aprendre i, alhora, més eficaços
i complets que existeixen. És per això
que s’ha popularitzat tant als Estats
Units -diverses estrelles de Hollywood
el practiquen- i a la resta d’Europa.

Els instructors sènior i fundadors
de Defensa Personal KM han sigut for-
mats per deixebles directes del crea-
dor d’aquest popular sistema -Imi
Lichtenfeld- i estan titulats a Israel,
país d’on és originari el Krav Maga.

Amb la pràctica contínua de la de-
fensa personal Krav Maga, obtindreu
multitud de beneficis tant físics com
psicològics en molt poques setmanes
gràcies al rigor i intensitat de les seves
classes i a la seva innovadora singula-
ritat: l’entrenament amb estrès. 

Per una banda, aprendreu d’una
manera fàcil i intuïtiva a sortir de la
manera més il·lesa possible de tota
classe de situacions violentes i d’ame-

naces -cops, empentes, ofegaments,
controls, armes blanques- alhora que
millorareu notablement la vostra con-
dició física quant a força, agilitat i re-
sistència. 

D’altra banda, guanyareu auto-
confiança, autoestima, seguretat, au-
tocontrol i fortalesa mental. I tot això,
en un ambient d’allò més familiar, dis-
tès, respectuós i positiu. 

Defensa Personal KM, a més, impar-
teix les seves classes de defensa per-
sonal a diversos centres de la ciutat de
Barcelona, de dilluns a dissabte inin-
terrompudament en horaris de matí,
tarda, nit i intensius. També col·labora
assíduament amb diferents centres cí-
vics, escoles i empreses de la ciutat.

Té grups mixtes -tant d’iniciació
com avançats- així com diversos
grups femenins on es treballen situa-
cions específiques en què, malaura-
dament, es pot trobar immersa una
dona: intent de violació o situacions
prototípiques de violència masclista.

A més a més, acaben d’obrir un
nou grup d’allò més complet i inno-
vador on uneixen l’ensenyament de
tècniques d’autodefensa (45 minuts)
amb l’aprenentatge de combinacions
de colpeig típiques de la boxa o el
muay thai (45 minuts) tan necessàries
i enriquidores per a una execució ve-
ritablement òptima de les tècniques
del Krav Maga.

No perdeu l’oportunitat d’aprofi-
tar aquesta promoció i apropeu-vos a
qualsevol dels seus centres de Barce-
lona per començar a gaudir de tots els
beneficis que comporta practicar de-
fensa personal!

Els podeu trobar a Facebook
/kravmagadefensapersonal

i a Instagram
@kravmagadefensapersonal

» Només per ser lector de Línia Les Corts, gaudeix de matrícula 
i samarreta gratuïtes de Defensa Personal KM, la primera empresa 

de Barcelona  especialitzada en defensa personal

Per a més informació, centres, grups i horaris pots consultar-ho al telèfon 618 55 71 97, 
a www.kravmaga-defensapersonal.com o a info@kravmaga-defensapersonal.com

Beneficis

Centres, grups i horaris

Defensa Personal KM

Defensa personal - Krav maga 
Descobreix tots els beneficis 

que comporta la seva pràctica
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La noia de la Resistènciacomença als anys
90, quan la Meritxell, una escriptora d’è-
xit, decideix endinsar-se en la història dels
seus pares. Fent un salt al París dels anys
40, coneixerem l’Anne-Marie, una jove que
s’enamora de l’Armand, el noi que s’amaga
dels nazis a la pensió regentada pels
seus pares i que anteriorment havia estat
combatent a la Guerra Civil espanyola.

Llibres

La noia de la Resistència
Xulio Ricardo

El dramaturg Guillem Clua debuta a la
Sala Gran del TNC amb la seva obra Jus-
tícia i amb un repartiment de luxe, que in-
clou actors de la talla de Josep Maria Pou
o Vicky Peña, entre d’altres. A Justícia, Clua
reflexiona sobre les transformacions que
han alterat durant les darreres dècades les
concepcions sobre la identitat catalana.

Al TNC, a Barcelona.

Teatre

Justícia
Guillem Clua

Pablo Sánchez, conegut per ser el can-
tant, compositor i líder del grup valencià
La Raíz (que va baixar dels escenaris a fi-
nals de 2018), presenta ara un nou pro-
jecte: Ciudad Jara. Aquest febrer ha pu-
blicat Donde nace el infarto, el seu primer
disc d’estudi amb la nova banda. En
aquest àlbum de dotze cançons, Sánchez
manté la poesia i la sàtira com a segell.

Música

L’actriu de moda Margot Robbie torna a
ficar-se a la pell de Harley Quinn, que a
Aves de presaacaba de separar-se del Jo-
ker. Aquest cop, la protagonista unirà les
seves forces a les de tres heroïnes més, que
plegades hauran de salvar una nena de
les mans del rei del crim, conegut com a
Màscara Negra. Amb tot, Gotham torna
a agafar protagonisme a la pantalla gran.

Pelis i sèries

Aves de presa
Cathy Yan

Donde nace el infarto
Ciudad Jara

Carnaval 2020
Aquest any, la data que els fanàtics del Carnaval tenen
marcada al calendari és el dissabte 22 de febrer. De fet,
a Barcelona, la programació d’aquesta festa s’avançarà
al dia 20 i s’allargarà fins al 26. Entre aquests dies, la ca-
pital comptarà amb més d’una quarantena de rues als

barris, que també s’ompliran de concursos gastronò-
mics, mascarades i tota mena de propostes, on no falta-
ran les disfresses. El tret de sortida serà la celebració de
Dijous Gras amb l’Arribo de Carnestoltes, que enguany

tornarà a anar a càrrec de la companyia Comediants. 

Gisela Lladó (El Bruc, 1979) va fer el salt a la
fama el 2001, quan va participar en la primera
edició d’Operación Triunfo, que encara avui és

la més exitosa que s’ha fet mai. Un cop va sortir
del concurs, la catalana es va convertir en la

veu per excel·lència de les pel·lícules de Disney
en castellà i, en algunes ocasions, també en ca-

talà. En aquest sentit, destaquen temes com
Aquella estrella de allá, de la banda sonora de

Peter Pan, o Suéltalo, de Frozen. Precisament, la
segona part d’aquesta última pel·lícula és la

que li ha permès viure un dels moments més
importants de la seva carrera. El passat 9 de fe-
brer, Gisela pujava a l’escenari del Dolby Thea-
ter de Los Angeles per cantar, juntament amb

nou artistes més, una versió plurilingüe de la
cançó Into the unknown, convertint-se així en la

primera cantant espanyola als Oscars.  

G I S E L AQUI ÉS?
Ser cantant 

Va fer el salt a la fama gràcies a Operación Triunfo 1

Famosos

Actuar a la gala dels Oscars
Ha estat la primera artista espanyola a fer-ho

Orgull
Els que la segueixen de fa temps han celebrat l’actuació

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia | Dreams
Aquest videojoc per a la Play Station 4 permet als jugadors crear mons
en tres dimensions sense límits, mitjançant el mètode Dream Shaping.

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DIUMENGE 16 DE FEBRER
18:00 Musicis Natura serà el títol del concert que

anirà a càrrec del quartet de corda Moana. Les
entrades es poden adquirir per 4 euros. / Cen-
tre Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

TOTS ELS DIMECRES
11:30 Rodrigo Stocco coordinarà, cada dimecres

a la tarda, noves sessions del taller El club de
la fotografia, dirigit a persones amb conei-
xements bàsics de fotografia. / Centre Cívic
Josep Maria Trias i Peitx.

TOTS ELS DIMECRES
17:30 Aquesta tarda es posa en marxa un curs

anomenat Creació literària, que el professor
Sergio Zeni coordinarà fins a la darrera set-
mana del mes que ve. Cal inscripció prèvia.
/  Centre Cívic Can Deu.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Fins al dia 27 d’aquest mes es pot

visitar Sócllum Barcelona. Làmpades úniques
upcycling. Llum positiva, un projecte de re-
ciclatge a càrrec d’Esteve Peramarch. Entra-
da gratuïta. / Centre Cívic Can Deu.

TOT EL MES
Matí-Tarda Love yourself first és el projecte en-

focat a les dones amb l'objectiu d'enaltir la
identitat, la bellesa real i trencar amb els es-
tereotips i cànons imposats per la societat ac-
tual. / C. C. Josep Maria Trias i Peitx.

DIMECRES 19 DE FEBRER
18:00 Dansalut s’encarregarà de l’espectacle ano-

menat Els núvols i els estels!, una proposta es-
cènica pensada per a infants que tinguin en-
tre 6 mesos i 3 anys. / Biblioteca Les Corts -
Miquel Llongueras.

DIMARTS 25 DE FEBRER
18:00 Carnestoltes serà el nom de la sessió per

a majors de 4 anys del cicle Lletra petita - Ta-
llers de descoberta que coordinarà En Doina.
/ Biblioteca Montserrat Abelló.

DIUMENGE 23 DE FEBRER
13:00 Partit d’hoquei corresponent la desena

jornada de la Divisió d’Honor femenina en-
tre l’RC Polo i la Real Sociedad de Tenis. / Camp
Eduardo Dualde.

Contes per telèfon serà el nom de la nar-
ració que el contacontes Albert Es-
tengre coordinarà avui. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

‘Contes per telèfon’, una
narració d’Albert Estengre

Avui 12 de febrer a les 18:00

El professor Cassio Corsini serà l’en-
carregat de coordinar les darreres
dues sessions del taller de cuina ita-
liana. Cal inscripció prèvia. / Centre Cí-
vic Joan Oliver - Pere Quart.

Darreres dues sessions
del curs de cuina italiana

Dimarts 18 i 25 de febrer a les 18:00

Anna García arriba al districte per
presentar el monòleg anomenat Y yo
con estos cuernos. La temàtica de l’es-
pectacle és la infidelitat. / Centre Cí-
vic Josep Maria Trias i Peitx.

Anna García presenta el
monòleg ‘Y yo con estos cuernos’

Divendres 14 de febrer a les 20:00

Partit d’hoquei de la desena jornada
de la Divisió d’Honor femenina entre
l’RC Polo i l’Atlètic Terrassa. / Camp
Eduardo Dualde.

L’RC Polo arrenca la segona
volta rebent l’Atlètic Terrassa
Diumenge 16 de febrer a les 12:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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